
    
Українська інженерно-педагогічна академія 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

„ 16 ”  травня  2022 р.                     м. Харків                                     №  2 

 
Про проведення LV науково- 

практичної конференції науково- 

педагогічних працівників, науковців, 

аспірантів та співробітників академії 

 

З метою ефективного проведення LV науково-практичної конференції 

науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників 

академії. 

ПРОПОНУЮ: 

 

1. Провести  LV науково-практичну конференцію за секціями: 

 

Факультет Енергетики і автоматизації 

Головуюча: Антоненко Н.С. – к.тех.н., доц. 

 Факультет Інноваційних технологій 

  Головуючий: Кондратюк О.Л. – к.тех.н., доц. 

 Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, менеджменту 

та освіти дорослих УІПА  

Головуючий: Британ Ю.А. – к.пед.н., доц. 

Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут УІПА 

(м. Бахмут) 

  Головуючий: Коломієць В.В. – к.тех.н., доц. 

Харківський торговельно-економічний інститут УІПА 

Головуючий: Олійник Н.Ю. – к.пед.н., доц. 

 

 2. Головуючим секціям до 17 травня 2022 р. визначити секретарів 

секцій, які будуть готувати тези доповідей до друку. 

 3. Секретарям секцій до 15 червня 2022 р. надати секретарю науково-

технічної ради Христич А.С. (nauka@uipa.edu.ua) звіти про засідання секцій 

та макети тез доповідей, рекомендовані до друку (форма звіту наведена в 

додатку 1. Вимоги до оформлення тез доповідей наведені в додатку 2). Звіти 

подаються у письмовому вигляді, а тези доповідей – в електронному 

варіанті у вигляді одного файлу готового до друку. 

 

Проректор з наукової роботи    Олександр КУПРІЯНОВ 
 (оригінал підписано) 



    
Додаток 1 

 

ЗВІТ 

 

про роботу секції LV науково–практичної конференції, науково–

педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії 

технологічного факультету 

 

1. Загальна кількість засідань__________  
2. Загальна кількість викладачів, співробітників, аспірантів та магістрів 

академії, які прийняли участь в роботі секції (кожний учасник 

ураховується один раз)___________ 

3. Загальна кількість заслуханих доповідей___________  

З них за участі студентів___________ 
 

 

4. Кращі доповіді, прочитані на засіданнях секції, які рекомендуються 

до друку (прізвища авторів за абеткою). 

 

1. Петров А.І. 

 ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ В МЕХАНІЧНІЙ 

 СИСТЕМІ 

 

Голова секції 
 

 

Секретар 
 

 



    
Додаток 2 

 

      ВИМОГИ 

до оформлення тез доповідей науково-практичної конференції УІПА 

 

Матеріали набираються на форматі А4, орієнтація сторінок книжкова. 

Обсяг – 1 сторінка друкованого тексту. 

Поля: всі поля – 15 мм. Шрифт – Times New Roman.  

Розмір шрифту: прізвища авторів – 14 жирний малими літерами; назва 

доповіді – 14 жирний великими літерами; основний текст та таблиці – 14 

малими літерами. 

Абзаци: відступ першого рядка 1,27 см, вирівнювання по ширині. 

Міжрядковий інтервал:  одинарний. 

Малюнки: усі малюнки повинні бути об'єктами «Малюнок MS Word». 

Мова – українська, англійська. 

Наукові праці, що не відповідають даним вимогам будуть повернуті на 

доробку. 

Приклад: 

 

Шевченко А.І. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ В МЕХАНІЧНІЙ СИСТЕМІ 

В даній роботі розглянуті особливості дослідження вільних коливань в 

механічній системі .... 

 

Література: 

1. 

2. 

 


